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 Nieuwsbrief  

  

  

Datum: 28 augustus 2020     Nummer: 1  

______________________________________________________________________________ 

Beste ouders, lieve kinderen, 

 

We staan weer in de startblokken voor het nieuwe schooljaar!  Een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden! Een 

nieuw jaar waarin we met elkaar werken aan een fijne en positieve omgeving. Een nieuw jaar met enthousiaste leerkrachten die 

veel aan de leerlingen willen leren en voor hen klaar staan. Een nieuw jaar met ruim 400 lieve leerlingen die naar school komen om 

te leren en om met elkaar te spelen.  

Iedereen begint met nieuwe adem, in onderwijstermen ‘met een schone lei’. Elk begin is een nieuwe kans! 

Na alle voorbereidingen in deze laatste week, de eerste teamvergadering gisteren en de eerste studiemorgen (vanmorgen) 

zijn we er  helemaal klaar voor om maandag van start te gaan!!! Met nieuwe energie en vol plannen en ideeën. En uiteraard 

hopen we dat we de plannen en ideeën kunnen uitvoeren, waar mogelijk! 

 
     Wij hebben er veel zin in om maandag te beginnen! 

Corona 

Corona is nog niet klaar met ons. Dat merkten we ook in de vakantie en dat betekent dat er nog steeds beperkende maatregelen 

zijn op onze school. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de maatregelen.  

Helaas mag juf Nikki vanwege het coronavirus ook na de zomervakantie haar werkzaamheden niet hervatten. Dat is een flinke 

tegenvaller voor haarzelf, voor de kinderen en voor ons allemaal. Gelukkig hebben we vervanging kunnen vinden. Juf Mendy van 

der Knaap en juf Heleen Bakker zullen tijdens de afwezigheid van juf Nikki groep 5b onder hun hoede nemen. 

Een andere onverwachte tegenvaller kwam deze week toen we hoorden dat juf Rianne volgende week nog niet mag werken omdat 

ze zich in een gebied bevond dat deze week plotseling oranje werd en ze niet in de gelegenheid was het gebied tijdig te verlaten. 

Dankzij de extra inzet van juf Trudy en juf Marijke en een interne verschuiving hebben we ook voor deze groep de vervanging 

kunnen regelen. Top! 

De ouders van de betreffende groepen zijn hierover al eerder ingelicht. 

 

Opening schooljaar 

Anders dan gebruikelijk is er geen bijeenkomst met alle kinderen en leerkrachten aan het eind van de middag in de aula. Dat 

vinden we niet verantwoord. Maar er is natuurlijk wel een opening van het schooljaar. In de eigen klas wordt daar volop 

aandacht aan besteed. En natuurlijk ga ik dan naar alle groepen om de kinderen weer welkom te heten! 
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Regels en afspraken  

De belangrijkste regel in onze school is: Ga met een ander om zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan!   

De vier belangrijkste schoolafspraken zijn:  

• We hebben respect voor elkaar.  

• We lossen problemen samen op.  

• We zijn rustig in de school.  

• We zijn netjes op alle spullen.  

 

Met de kinderen worden aan het begin van een schooljaar afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar, de regels in en om de 

school en hoe we op school omgaan met pesten. In themalessen, kringgesprekken en dergelijke staat het op een positieve manier 

met elkaar omgaan centraal waarbij onze methode Kwink een belangrijke rol zal spelen. 

 

De Kwinkles in de week van 31 augustus tot en met 4 september: Een prettige en veilige  groep 

Kwink van de week: 

Onderbouw       Middenbouw      

         
 

Bovenbouw 

     
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Startweek 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de 

kinderen en uit de Bijbel aan de orde.  

 

De eerste week in het nieuwe schooljaar staat in alle groepen in het teken van opstarten, elkaar leren kennen en de afspraken 

die we gezamenlijk maken en die zorgen voor een prettige groep. 
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Geboren! 

Op 19 augustus was ze er dan eindelijk: Sophie Lisa, dochter van juf Pauline en haar man Jos! Van harte gefeliciteerd met dit 

mooie nieuwe wonder! 

 

Nieuw 

* In de groepen 4 tot  en met 8 gaan we werken met een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen: Karakter. Voor 

begrijpend lezen gaan we werken met Nieuwsbegrip. 

* Er is, dit schooljaar voor het eerst, een vakleerkracht drama, meester Pepijn Jehee. Hij geeft aan alle groepen 1 x per 2 weken 

een dramales van 30 minuten.  

* De digitale borden in de kleutergroepen en in de teamkamer zijn in de zomervakantie vervangen. 

 

Lerarentekort  

U weet ongetwijfeld dat we al ruim voor de coronacrisis te maken hadden met de consequenties van het lerarentekort. Dat speelt 

ook nu nog steeds.  

Hoe gaan we van start in dit nieuwe schooljaar: 

• Juf Margreet Hiariej wordt vervangen door juf Els van Straalen 

• Het zwangerschapsverlof van juf Pauline Kranendonk wordt vervangen door juf Wenneke van Beek 

• Het studieverlof van juf Lotte Veerman wordt eveneens vervangen door juf Wenneke van Beek 

• Juf Rianne wordt de eerste week ivm quarantaine vervangen door juf Trudy Fasseur en juf Magreet Meijer (juf Marijke 

werkt op vrijdag 4 september in groep 1/2d) 

• Juf Nikki mag ook na de zomervakantie niet op school werken omdat ze in een risicogroep valt. Zij wordt vervangen door 

juf Mendy van der Knaap en juf Heleen Bakker. 

Aan de ene kant zijn we dolgelukkig dat het ons is gelukt vervanging te vinden voor alle vacatures. Aan de andere kant maken we 

ons best wel zorgen om de bemensing als we met nog meer ziekte e.d. te maken krijgen. Wanneer leerkrachten ziek worden c.q. 

niet in staat zijn naar school te komen of dat niet mogen, zien we ons genoodzaakt om voor die groep(en) opnieuw het thuisonderwijs 

in te zetten op de dagen dat er geen leerkracht is.   

 

Schooltijden 

   maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

groepen 1 t/m 4  08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 

   13.15 – 15.30 13.15 – 15.30   13.15 – 15.30 

 

groepen 5 t/m 8  08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 08.45 – 12.30 08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 

   13.15 – 15.30 13.15 – 15.30   13.15 – 15.30 13.15 – 15.30 

 

Gymtijden 2020-2021  

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 worden door de vakleerkracht gegeven in de Frans de Vette gymzaal. 

De lessen op maandagmiddag worden gegeven door dhr. Hildebrand Prak, de overige lessen door mw. Kirsten Keij. De leerlingen 

dragen “gemakkelijke” gymkleding en gymschoenen. In verband met de veiligheid is het dragen van sieraden tijdens de gymles niet 

toegestaan. Heeft uw kind een armbandje wat niet af kan, dan graag "verstoppen" onder een zweetbandje. Dit zweetbandje dient 

u zelf aan te schaffen. Na de gym mag een deodorant roller worden gebruikt, geen deodorant spuitbus. (i.v.m. allergieën)  

Als kinderen onverhoopt niet mee kunnen doen aan de gymles, moet dat schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld. 

 

De gymtijden zijn als volgt: 

groep 3a maandagmiddag en donderdagmorgen 

groep 3b maandagmiddag en donderdagmorgen 

groep 4a maandagmiddag en donderdagmiddag 

groep 4b dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

groep 5a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 5b donderdagmiddag en vrijdagmiddag 
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groep 6a dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 6b dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 7a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 7b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

 

Op vrijdagmorgen geeft dhr. Hildebrand Prak een les bewegingsonderwijs aan de groepen 1/2 in het speellokaal. 

 
 

Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2020-2021  

Herfstvakantie            19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie             21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie      22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag            2 april 2021 

Pasen                          5 april 2021 

Meivakantie                3 tot en met 12 mei 2021 

Hemelvaart                 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren                  24 mei 2021 

Zomervakantie           19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Vrije dagen: 

Middag Sint   vrijdagmiddag 4 december 2020 

Groep 1/2   donderdagmiddag 17 december 2020 

Middag Kerst   vrijdagmiddag 18 december 2020 

Koningsdag   27 april 2021 

Middag voor de zomervakantie vrijdagmiddag 16 juli 2021 

 

Studiedagen 

Donderdagmiddag 4 maart 2021  studiemiddag voor alle leerkrachten van de PCSV 

De  overige studiebijeenkomsten voor het team vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie en op woensdagmiddag. 
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Corona maatregelen 
Helaas is het nog steeds noodzakelijk om de nodige maatregelen rondom het Coronavirus te hanteren in en om onze school. 

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die op onze school van toepassing zijn: 

 

De volgende regels zijn van toepassing:  

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  

4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Aankomst en naar huis gaan van de kinderen   

Ook de komende periode komen de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school. Als dat niet mogelijk is, worden ze door 

maximaal 1 volwassene gebracht en gehaald.   

Ouders mogen nog steeds niet op het plein en in de school komen! Voor het hek wordt afscheid genomen.  We begrijpen maar al 

te goed dat dat zeker heel sneu is voor de eerste schooldag, maar we moeten ons echt aan de veiligheidsregels houden en kunnen 

geen enkel risico lopen! De leerkrachten zullen foto’s maken en die via Social Schools naar u toesturen.  

  

Het protocol schrijft voor dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. Voor de fietsenstalling geldt 

dat alleen kinderen die daarvoor in aanmerking komen en een ‘schoolsticker’ op hun fiets hebben, met de fiets naar school mogen 

komen.   

Als kinderen met de auto worden gebracht, neemt u in de auto afscheid en lopen de kinderen zelf het plein op. Wilt u niet 

parkeren aan de Kuyperbrink, de strook voor school is een kiss-and-ride strook.   

  

De deuren van de school zijn om half negen open, wilt u beslist niet eerder komen! Maar wel graag op tijd!!   

Bij iedere ingang van het plein/fietsenstalling staat een leerkracht om de kinderen op te vangen. De kleuters gaan via het 

onderbouwplein naar binnen, de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 via het bovenbouwplein. De kinderen lopen direct door 

naar binnen, naar het eigen lokaal.  Ouders gaan direct weer naar huis en blijven niet bij het hek van de school staan.   

  

Aan het einde van de schooldag gaan de leerkrachten met de kinderen naar het plein. Groepen 1/2 naar het onderbouwplein, 

groepen 3 tot en met 8 naar het bovenbouwplein.   

Kinderen die lopend of op de fiets zijn gekomen, gaan direct naar huis.    

Ouders blijven (opnieuw) achter het hek en komen niet op het plein, ook niet als de school nog niet is afgelopen!  

Wilt u ook buiten de hekken de 1,5 meter afstand aanhouden!!   

 

Pauzes  

De pauzes zijn net zoals het voor de zomervakantie was georganiseerd.   

De groepen 1/2 gaan volgens rooster naar het onderbouwplein.  De groepen 3 tot en met 8 gaan per twee tegelijk naar het 

bovenbouwplein. Het bovenbouwplein is in tweeën gedeeld, iedere groep heeft een eigen speelplek.   

 

Overblijf 

We gaan weer werken volgens het ‘oude rooster’. Dat betekent dat er tussen de middag kinderen naar huis gaan om te eten en 

kinderen op school overblijven.  

We willen zo min mogelijk extra volwassenen in de school. Daarom eten de leerkrachten in het lokaal, volgens rooster, met de 

kinderen die overblijven. De mensen van Boter, Kaas en Overblijf begeleiden het buitenspelen. 

 

Ouders niet op het plein en niet in de school  

Het voelt onaardig maar de volgende regels zijn in het belang van ieders veiligheid en gezondheid:  

Ouders mogen niet op het schoolplein komen en niet in school.  Als u een kind moet komen ophalen omdat het ziek is geworden of 

voor een doktersbezoek, blijft u bij het hek wachten tot het kind naar buiten komt.   

Gesprekken met ouders worden telefonisch of digitaal gehouden.   

De informatie-avonden gaan niet door. In plaats daarvan ontvangt u volgende week vrijdag een brief met informatie over de 

gang van zaken en de leerstof van de groep van uw kind. 
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Hygiëne  

We gaan er van uit dat de kinderen hun handen gewassen hebben voor vertrek thuis. De kinderen moeten minimaal hun handen 

wassen bij aanvang van de lessen, na toiletgebruik en voor het eten. In iedere groep is desinfecterende handgel aanwezig, 

oppervlaktespray om de tafels zo nodig extra schoon te maken en ontsmettingsmiddel om materialen die vaak gebruikt worden te 

kunnen reinigen. Deurklinken etc. worden extra gereinigd.   

De leerkrachten van de onderbouw hebben extra beschermende middelen (handschoenen) voor ‘ongelukjes’ bij kleuters.   

De schoonmaak komt op ma/di/do/vr tussentijds een extra keer naar school om de toiletten schoon te maken 

 

Thuisblijfregels 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:  

- als het kind ook koorts heeft    

- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de 

GGD.    

- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ 

coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:   

- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);   

- het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten). 

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling 

mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling 

ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 

wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.  

 

Wegstuurbeleid 

- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis, dit geldt niet voor leerlingen uit 

groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.  

- Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele  broers/zussen hierover geïnformeerd en 

gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.  

 

Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger 

opgehaald. Ook eventuele broers/zussen gaan naar huis. Ook dan mag een ouder niet de school in maar brengen wij het kind (de 

kinderen) naar buiten. 

 

Ventilatie 

De school heeft een warmte/koelsysteem en een ventilatiesysteem waarbij er geen sprake is recirculatie. Het gebouw heeft een 

ventilatiesysteem waar de luchtstromen (verse/verbruikte lucht) 100% gescheiden zijn. De verse lucht wordt via de 

ventilatiekanalen rechtstreeks van buiten in geblazen (in de winter voorverwarmd) en hierbij niet fysiek gemengd met de 

afgevoerde lucht. 
Daarnaast worden de lokalen extra gelucht door de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten als de klas naar gym is, 

buitenspeelt, pauze heeft enzovoort.  

  

Bewegingsonderwijs 

De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Wij kiezen ervoor om de lessen zoveel mogelijk buiten te geven. Het is 

wenselijk dat de kinderen sportkleding  en binnengymschoenen bij zich hebben op de dagen dat ze gym hebben en schoenen 

dragen of meenemen waarmee op het veld kan buiten worden gesport. Ook de kleutergroepen bewegen zoveel mogelijk buiten, 

het is wel de bedoeling dat de kinderen gymschoenen op school hebben. 
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Jarige leerlingen  

Net als anders besteden we aandacht aan de verjaardagen van de kinderen, maar er wordt niet getrakteerd. Ook als kinderen 

jarig zijn, mogen ouders niet mee naar binnen en nemen ze bij het hek afscheid.  

 

Luizenpluizen 

Er is voorlopig geen luizenpluis. Wij vragen daarom uw kind zelf regelmatig te controleren op hoofdluis. Wanneer u hoofdluis bij 

uw kind constateert moet u hiervan de leerkracht op de hoogte brengen.  

 

Activiteiten die niet doorgaan (voor zover nu bekend) 

Schoolreis groepen 3 tot en met 8 / feestdag kleuters in september. 

Gezinsfoto’s november: de fotograaf heeft laten weten dat dit niet door gaat.  

 

We realiseren ons heel goed dat we opnieuw een beroep doen op ieders flexibiliteit! Maar samen zijn we sterk, dat hebben we 

vorig schooljaar ervaren en met die ervaring gaan we vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in!  

  

Hartelijke groet,  

Namens het team,  

Ria de Graaf, directeur Het Kompas  

 


